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W dniu 6 grudnia 2017 r. w Zajeździe „Zapiecek” w Rzymsku odbyła się uroczy-
stość jubileuszowa z okazji 50, 60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego . 
           Jubileusz Złotych Godów obchodziło 9 par małżeńskich: Danuta i Stanisław Gaw-
ronowie z Marcinowa, Irena i Stanisław Janaszczykowie z Wojciechowa, Władysława i 
Stanisław Janiakowie ze Żdżar, Marianna i Józef Janikowie z Leśnictwa, Teresa                
i Kazimierz Kuśmierczakowie z Siedlisk, Elżbieta i Edward Ostrowscy z Marcjanowa, 
Elżbieta i Ludwik Sanoccy z Będziechowa, Stanisława i Stanisław Wojtczakowie z Ko-
wali Pańskich oraz Zofia i Edward  Zduniakowie ze Żdżar. 
         Diamentowe Gody świętowały 4 pary małżeńskie: Zofia i Edward Kowalewscy               
z Leśnictwa, Urszula i Henryk Skierowie z Kowali Pańskich-Kolonii, Leokadia i Piotr 
Stojeccy z Marianowa oraz Marianna i Marian Wernerowie z Kawęczyna. Ze względów 
osobistych w uroczystości nie uczestniczyli Państwo Stojeccy i Wernerowie.  
        Żelaznych godów doczekali małżonkowie Regina i Stanisław Kołodziejczako-       
wie z Chocimia oraz Marianna i Jan Nowakowie z Milejowa. 
        Z ramienia samorządu gminnego w uroczystości jubileuszowej wzięli udział: Jan 
Nowak -Wójt Gminy, Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy i Teresa Kęska-
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.  
        Małżonkowie z 50-letnim stażem małżeńskim zostali odznaczeni medalami ”Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie” nadane im przez Prezydenta RP. Jubilaci złotych, diamen-
towych i żelaznych godów zostali obdarowani listami gratulacyjnymi, wiązankami kwia-
tów, a Jubilaci żelaznych godów otrzymali dodatkowo prezenty rzeczowe. 
        Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Jak co roku w 
jubileuszowy nastrój wprowadził zebranych Tadeusz Kustosz akordeonista z Głuchowa, 
który  zagrał znane biesiadne melodie.                                                             Teresa Kęska 
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Festiwal Kultury Lokalnej 
Festiwal Kultury Lokalnej zwień-
czył projekt „Rozsmakowani w kul-
turze” zorganizowany w gminach 
Rzgów (pow. koniński) i Kawęczyn. 
Wzięli w nim udział nie tylko 
uczestnicy bezpośrednio zaangażo-
wani w projekt, ale też mieszkańcy 
gminy. Na przygotowanych stoi-
skach można było oglądać efekty 
kilkumiesięcznej pracy. Seniorzy 
zaprezentowali hymn „Nasz Kawę-
czyn”, uczniowie szkoły w Kawę-
czynie swój program artystyczny, a 
pełne uroku tańce ludowe przygoto-
wał zespół Brudzewiacy. 
Wszystko zaczęło się 19 kwietnia 
2017 r. w świetlicy wiejskiej w Mi-
lejowie, gdzie odbyły się pierwsze z 
serii zajęcia w ramach projektu Kra-
jowego Stowarzyszenia Sołtysów 
„Rozsmakowani w kulturze” dofi-
nansowanego ze środków Rządowe-
go Programu na Rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020. Były to warsztaty inte-

gracyjno – 
rozwojo-
we. W 
spotkaniu 
uczestni-
czyło 20 
ochotni-
ków z tere-
nu Gminy 
Kawęczyn 
w wieku 
powyżej 
60 lat. 
Przepro-
wadzone 
zajęcia sta-
nowiły 
energetyczną i zaskakującą roz-
grzewkę, wstęp do przygody z pro-
jektem. Poprowadziła je Olga Sto-
bieracka – Rozmiarek, trenerka dra-
my i edukacji międzykulturowej, 
członkini Stowarzyszenia Prakty-
ków Dramy STOP-KLATKA, 
członkini Stowarzyszenia Centrum 

Inicjatyw Młodzieżowych 
„Horyzonty”. Uczestnicy pobudzeni 
do kreatywnego działania, poznawa-
li się nawzajem, odkrywali poten-
cjały, rozmawiali i wymieniali się 
doświadczeniami. 
Przez kilka miesięcy seniorzy mieli 
okazję uczestniczyć w zajęciach 

wokalnych, wycieczkach 
do instytucji kultury, 
warsztatach rękodzieła ar-
tystycznego, spotkaniach z 
ciekawymi ludźmi oraz 
wielu atrakcjach integrują-
co-aktywizujących. 
Celem projektu było 
kształcenie potrzeb i zain-
teresowań kulturalnych 
osób w wieku 60+. Senio-
rzy zdobyli więc ciekawe 
doświadczenia, obcując z 
kulturą – edukacyjnie                                
i artystycznie.  
 

Ewa Frątczak 

Nowo powstały zespół „Kawęczyniacy” 

Uczestnicy projektu  „Rozsmakowani w kulturze” z Janem Nowakiem i Ireneuszem                        
Niewiarowskim 



STYCZEŃ 2018                                      KAWĘCZYNIAK                                                         3 

Uchwałą nr XXXVI/251/2017 Rada 
Gminy Kawęczyn dnia 28.12.2017 
przyjęła budżet na rok 2018. Przed-
stawione dane stanowią główne po-
zycje budżetowe w ramach docho-
dów i wydatków. Szczegółowa pre-
zentacja Uchwały budżetowej wraz 
z załącznikami znajduje się na stro-
nie www.kaweczyn.pl w zakładce 
Informator —> Budżet gminy. 

 
I. Dochody budżetu ogółem - 
22.114.533,00 
1. dochody bieżące - 

21.089.821,00 w tym m.in. 
• subwencja ogólna -  4.126.309,00 
  subwencja oświatowa - 
4.948.855,00 
• subwencja równoważąca - 
144.503,00 
• udział Gminy Kawęczyn w podat-
ku dochodowym od osób fizycznych 
- 2.492.800,00 
• podatek od nieruchomości od osób 
prawnych - 500.000,00 
•podatek od nieruchomości od osób 
fizycznych - 550.000,00 
•podatek rolny od osób fizycznych - 
415.000,00 
•podatek od środków transporto-
wych - 120.000,00 
•wpływy z najmów i dzierżawy 
mieszkań i lokali komunalnych -
60.000,00 
•zwrot środków wydatkowanych w 
ramach Funduszu sołeckiego w roku 
2017 - 30.000,00 
•dotacja w ramach wychowania 
przedszkolnego - 170.000,00  
•dotacja Wojewody Wielkopolskie-
go na zadania w ramach zadań zle-
conych jednostce - 6.380.360,00 
(prowadzenie Środowiskowego Do-
mu Samopomocy w Młodzianowie 
– 5824.952,00, Program 500+ - 
3.915.233,00, świadczenia rodzinne 
– 1.876.488,00, składki na ubezpie-
czenie zdrowotne za osoby pobiera-
jące świadczenia – 17.500,00, Kra-
jowe Biuro Wyborcze – 1.060,00, 
USC – 45.137,00) 
•wpływ z opłaty za zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych tzw. 
opłata śmieciowa - 536.000,00 
 

2. Dochody majątkowe - 
1.024.712,00 w tym: 
•  dotacja do zadania inwestycyjne-
go przebudowa dróg gminnych w 
ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, rozliczenie z roku 
2017 i inwestycje roku 2018 - 
463.712,00 
• rozliczenie zadania inwestycyjne-
go termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej tj. Szkoły 
Podstawowej w Kawęczynie i Ko-
walach Pańskich, refundacja ponie-
sionych nakładów inwestycyjnych w 
ramach umowy o udzielenie pomo-
cy ze środków UE - 471.000,00 
• sprzedaż gruntów (Marcjanów, 
Kawęczyn) - 50.000,00 
• zwrot środków wydatkowanych w 
ramach Funduszu sołeckiego w roku 
2017 - 40.000,00 
 
II Wydatki budżetu ogółem - 
22.410.352,00 
1. wydatki bieżące - 20.172.338,15 
w tym: 
• dotacja dla gminnej spółki wodnej 
- 15.000,00 
• wpłata na Wielkopolską Izbę Rol-
niczą stanowiącą 2% wpłat z tytułu 
podatku rolnego- 13.000,00 
• bieżące utrzymanie dróg gminnych 
- 170.000,00 
• remonty dróg, tzw. nakładki na 
istniejące nawierzchnie asfaltowe - 
230.000,00 
• wydatki na utrzymanie lokali ko-
munalnych 187.000,00 
• aktualizacja planów zagospodaro-
wania przestrzennego - 41.000,00 
• wydatki na administrację - Rada 
Gminy - 103.000,00 
• wydatki na administrację - Urząd 
Gminy - 2.535.820,00,( w tym: 
koszty incasa sołtysów – 53.000,00, 
koszty wyposażenia sołtysów w 
materiały biurowe – 6.000,00, pla-
nowany remont pomieszczeń biuro-
wych – 50.000,00, ZFŚS – 
34.000,00, Zakupy Inwestycyjne – 
62.000,00, koszty ubezpieczeń mie-
nia – 30.000,00  
• wydatki na promocję - 64.000,00 
• bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa - 248.088,00 
• rezerwy (ogólna i w ramach zarzą-

dzania kryzysowego) - 50.000,00 
• odsetki od zaciągniętych kredytów 
- 100.000,00 
• wydatki na oświatę i wychowanie - 
7.450.157,00 (w tym remont dachu 
na sali gimnastycznej w Kowalach 
Pańskich - 65.000,00) 
• zadania Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w ramach zadań wła-
snych finansowanych z budżetu 
Gminy Kawęczyn – 741.176,00 
•obsługa programu gospodarowania 
odpadami w ramach opłaty śmiecio-
wej -  728.846,00 
• oświetlenie uliczne koszty oświe-
tlenia i koszty bieżących remontów - 
268.100,00 
• koszty utrzymania świetlic wiej-
skich - 68.500,00 w ramach Fundu-
szu sołeckiego 
• dotacja dla Biblioteki Publicznej 
Gminy Kawęczyn - 110.269,00 
• ochrona i opieka nad zabytkami - 
31.000,00 
• zadania w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu ( w tym utrzymanie 
obiektów sportowych i koszty orga-
nizacji imprez o charakterze sporto-
wym) - 207.301,00 (w tym GKS 
Orzeł Kawęczyn dotacja – 
65.000,00 koszty bieżące utrzyma-
nia obiektów sportowych – 
50.000,00, termomodernizacja szat-
ni na boisku sportowym w Tokarach 
– 25.000,00, imprezy o charakterze 
sportowym: konie, zawody sporto-
wo-pożarnicze- 50.000,00 
 
2. Wydatki majątkowe 
•  Budowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej w miejscowości Ko-
wale Pańskie - Kol. - 27 000,00 

• Budowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej w miejscowości Kawę-
czyn - podkłady i projekt - 2.000,00 
• Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków - 400 000,00 
• Dofinansowanie inwestycji Powia-
tu Tureckiego "budowa chodnika w 
miejscowości Skarżyn - 90 000,00 
• Budowa chodnika w obrębie Szko-
ły Podstawowej w Tokarach -18 
000,00 
• Przebudowa drogi w miejscowości 
Kawęczyn – 60.000,00 
• Przebudowa drogi w miejscowości 
Tokary – 180.000,00 
                                             cd. str. 4 

Budżet Gminy Kawęczyn na 2018 r. 
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•Budowa drogi w miejscowości 
Okręglica 410 mb - 160 000,00 
•Dokumentacja budowa drogi w Ko-
walach Pańskich na osiedlu przy 
drodze powiatowej w kierunku 
Grąbkowa - 12 000,00 
•Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 
83 na osiedle Marianów Kolonia - 
dokumentacja - 23 850,00 
•Budowa drogi Marianów - Siewie-
ruszki dokumentacja - 8 000,00 w 
ramach Funduszu Sołeckiego 
•Zakup i montaż wiaty przystanko-
wej - Głuchów - 5 000,00 (w ra-
mach funduszu sołeckiego) 
•Projekty techniczne - Termomoder-
nizacja budynków Ośrodków Zdro-
wia w Tokarach i Kowalach Pań-
skich - 30.000,00 
•Wykup gruntów pod drogi osiedlo-
we - 98 000,00 
•Zakup gruntu w miejscowości Ma-
rianów-Kolonia - 16 000,00 (10.000 
Fundusz Sołecki) 
•Zakup gruntu na cele inwestycyjne 
- 50 000,00 
•Zakup samochodu bojowego OSP 
Kawęczyn - 150 000,00 
•Selektywne powiadamianie - OSP 
Kowale Pańskie - 8 000,00 
•Dofinansowanie budowy boksu 
garażowego dla jednostki OSP Głu-
chów - 30 000,00 
•Utwardzenie wjazdu przy Szkole 
Podstawowej w Kowalach Pańskich 
- 35 000,00 
•Dofinansowanie budowy Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego w Mi-
chałkowie koło Ostrowa Wielkopol-
skiego - 9 200,00 
•Dzienny Dom Opieki dla Seniora 
(wkład własny 15% w ramach pro-
jektu Unijnego) – 300.000,00 
•Adaptacja pomieszczeń na Klubik 
dziecięcy  - 30 000,00 
•Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych - 
150 000,00 
•Budowa Oświetlenia ulicznego - 
Milejów - 30 000,00 
•Budowa Oświetlenia ulicznego -
Młodzianów - 4 000,00 
•Budowa Oświetlenia ulicznego - 
Nowy Świat- 7 000,00 
•Budowa Oświetlenia ulicznego - 
Kawęczyn - 7 800,00 
•Budowa Oświetlenia ulicznego - 
Ciemień - 9 000,00 
•Wymiana oświetlenia ulicznego na 
oświetlenie ledowe - w Gminie Ka-

węczyn – 60.000,00 
•Budowa altany rekreacyjnej w 
Miejscowości Chocim - 18 000,00 
(10.000,00 FS) 
•Budowa wiaty rekreacyjnej - Ka-
węczyn - 50 000,00(wkład wła-
sny w ramach projektu Lokalnej 
Grupy Działania) 
•Budowa systemów solarnych i fo-
towoltaicznych - 10 000,00 
•Budowa wiaty rekreacyjnej przy 
OSP w Kowalach Pańskich - Kolo-
nii - 21 962,15 + 8.000,00 wkład 
sołectwa Kowale Pańskie całe zada-
nie w ramach Funduszu Sołeckiego 
•Doposażenie świetlicy wiejskiej 
Kawęczyn - 10 000,00 (w ramach 
funduszu sołeckiego) 
•Zakup namiotu - Głuchów -                   
5 000,00 w ramach Funduszu So-
łeckiego 
•Zakup namiotu - Stanisława -                 
3 600,00 w ramach Funduszu So-
łeckiego 
•Ogrodzenie placu zabaw w sołec-
twie Żdżary - 15 501,70 (w ramach 
funduszu sołeckiego) 
•Zagospodarowanie terenu boiska 
sportowego w Będziechowie -             
4 000,00 (w ramach funduszu sołec-
kiego) 
•Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - 
Ciemień - 8 000,00  
•Ogrodzenie terenu rekreacyjnego -
Dzierzbotki - 7 600,00 w ramach 
Funduszu Sołeckiego  
• Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - 
Głuchów -  4 500,00 w ramach Fun-
duszu Sołeckiego 
3. Udzielone dotacje z budżetu   
gminy 
•90.000,00 -Pomoc finansowa dla 
Powiatu Tureckiego dla realizacji 
zadania budowa chodnika w miej-
scowości Skarżyn 
•10.000,00 - Pomoc finansowa dla 
Powiatu Tureckiego na realizację 
zadania w zakresie usuwania i 
unieszkodliwiania wyrobów zawie-
rających azbest 
•110.269,00 - Dotacja dla samorzą-
dowej instytucji kultury - Biblioteki 
Gminnej w Kowalach Pańskich 
•15.000,00 - Dotacja na dofinanso-
wanie zadań bieżących Powiatowe-
go Związku Spółek Wodnych reali-
zowanych na terenie Gminy Kawę-
czyn 
•40.000,00 - Dofinansowanie utrzy-

mania gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
przynależnych organizacyjnie do 
Gminy Kawęczyn 
•150.000,00 - Dofinansowanie zaku-
pu samochodu bojowego typu lek-
kiego dla jednostki OSP Kawęczyn 
•8.000,00 - Zakup selektywnego po-
wiadamiania dla OSP Kowale Pań-
skie 
•30.000,00 - Budowa garażu dla 
OSP Głuchów 
•3.000,00 - Pomoc materialna dla 
uczniów - stypendia 
•3.000,00 - Edukacja dzieci i mło-
dzieży w zakresie tematyki ochrony  
zdrowia 
•25.000,00 - Upowszechnianie kul-
tury muzycznej w Gminie Kawę-
czyn poprzez wspieranie działalno-
ści Orkiestry Dętej przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tokarach 
•7.000,00 - Podtrzymywanie i upo-
wszechnianie tradycji narodowej 
•3.500,00 - Zorganizowanie czasu 
wolnego dla emerytów z terenu gmi-
ny Kawęczyn 
•20.000,00 - Dotacje celowe z bu-
dżetu na finansowanie lub dofinan-
sowanie prac remontowych i konser-
watorskich obiektów zabytkowych 
przekazanych jednostkom niezali-
czanym do sektora finansów pu-
blicznych 
•115.000,00 - Realizacja zadań w 
zakresie kultury fizycznej i sportu 
 

III Przychody i rozchody               
budżetu 
1 .Przychody  
•668.115,00 - zaplanowana kwota 
kredytu inwestycyjnego w celu rea-
lizacji zadań majątkowych w roku 
2018, które nie mają pokrycia w 
ramach dochodów własnych 
2. Rozchody 
•372.296,00 - kwota spłat kredytów, 
z umów kredytowych juz zawar-
tych. 

 

IV Fundusz sołecki 
W roku 2018 wyodrębniono w ra-
mach budżetu gminy środki stano-
wiące fundusz sołecki. Środki te sta-
nowią kwotę 387.534,35 zł.   

Edyta Balcerzak 
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KĄCIK PRAWNY 

Wycinka drzew i krzewów – obowiązujące zasady 
Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134              
ze zm.), nie ma potrzeby uzyskania zezwolenia na  usunięcie drzew  i krzewów oraz dokonywania zgłoszeń, gdy: 
• krzewy rosną w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 
• krzewy rosną na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem roz-
mieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicz-
nej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 
• drzewa lub krzewy usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego 
(bez względu na obwód pnia) 
• drzewa lub krzewy znajdują się na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 r. o la-
sach; 
• są to drzewa lub krzewy owocowe - z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków lub na terenach zieleni; 
• drzewa lub krzewy usuwane są w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 
• drzewa lub krzewy usuwane są na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią 
brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału prze-
ciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 
• drzewa lub krzewy, utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urzą-
dzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych - usuwane są na podstawie decyzji 
właściwego organu; 
• drzewa lub krzewy stanowią przeszkody lotnicze, usuwane są na podstawie decyzji właściwego organu; 
• drzewa lub krzewy usuwane są na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane               
z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 
• drzewa lub krzewy usuwane są z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną                  
krajobrazową; 
• drzewa lub krzewy usuwane są w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego albo planu zadań ochronnych lub pla-
nu ochrony dla obszaru Natura 2000; 
• prowadzona jest akcja ratownicza przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby usta-
wowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 
• drzewa lub krzewy stanowią złomy (drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy              
złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym                
lub powietrznym lub katastrofy budowlanej)  lub wywroty (drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania 
czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym lub katastrofy           
budowlanej)  usuwanych przez: 
• jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, 
o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gmin-
ne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub po-
wiatu, 
• inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia                             
na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; 
drzewa lub krzewy należą do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 
2f. 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 
Zgodnie z w/w ustawą w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycz-
nych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Wójta Gminy Kawęczyn,  jeżeli obwód pnia 
drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:  

    cd. str. 6 
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 a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;  
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
 
Jeśli obwody pni nie przekraczają wskazanych obwodów nie ma potrzeby dokonywać zgłoszenia.  
 
Zgłoszenie zawierać musi: 
• imię i nazwisko wnioskodawcy,  
• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (tj. miejscowość oraz numer działki                     

geodezyjnej)  
• załącznik w postaci rysunku albo mapki określających usytuowanie drzewa na nieruchomości.  
W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wnioskodawca zostaje zobowiązany                       
do  uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni (wezwanie do uzupełnienia przerywa bieg  21 dniowego terminu). 
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny w celu ustalenia nazwy  ga-
tunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Z oględzin zostanie sporządzony protokół.  
Urząd gminy ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu do planowanej wycinki. Jeśli w tym czasie nie zostanie wniesio-
ny sprzeciw to właściciel nieruchomości może usunąć drzewo lub krzew (tzw. zgoda milcząca).  
Przed upływem 14 dniowego terminu można wystąpić do urzędu gminy o wydanie zaświadczenia o braku              
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia uprawnia do usunięcia drzewa przed upływem 14 dni. 
Do wniosku o  wydanie zaświadczenia należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł.  
Zgłoszenie ważne jest 6 miesięcy od dnia  przeprowadzonych oględzin.  
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podsta-
wie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności go-
spodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo organ, uwzględniając 
dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, 
obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.                           

   
  Agnieszka Sasiak 

H A R M O N O G R A M 
 WALNYCH  ZEBRAŃ  SPRAWOZDAWCZYCH W  JEDNOSTKACH  OSP  NA TERENIE   

GMINY  KAWĘCZYN   
   ZA OKRS  SPRAWOZDAWCZY  OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r. 

Monika Jatczak 

  
Lp. 

  
Jednostka OSP 

  
Data  i miejsce zebrania 

  
Godzina rozpoczęcia 

  
1. 

  
MILEJÓW  

20.01.2018 r. 
sala OSP 

  
19.00 

  
2. 

  
BĘDZIECHÓW 

27.01.2018 r. 
sala OSP 

  
19.00 

  
3. 

  
MARIANÓW 

27.01.2018 r. 
sala OSP 

  
19.00 

  
4. 

  
SKARŻYN 

03.02.2018 r. 
sala OSP 

  
19.00 

  
5. 

  
KOWALE PAŃSKIE 

10.02.2018 r. 
sala OSP 

  
18.00 

  
6. 

  
KAWĘCZYN 

17.02.2018 r. 
sala OSP 

  
18.00 

  
7. 

  
TOKARY 

17.02.2018 r. 
sala OSP 

  
19.00 

  
8. 

  
GŁUCHÓW 

24.02.2018 r. 
sala OSP 

  
18.30 

  
9. 

  
ŻDŻARY 

data zebrania zostanie ustalona 
w późniejszym terminie 

  
--- 
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• Dot.  zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”  
W dniu 13.12.2017 r. Gmina Kawęczyn podpisała umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu 

nieograniczonego pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” na dostawę pojazdu 9-cio 
osobowego w wersji standardowej dostosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych. Umowa realizowa-
na jest z dofinansowaniem w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w obszarze D w 
ramach projektu „Likwidacja barier transportowych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym Gminy Ka-
węczyn dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej. Firma ZIMNY Auto Sp. z o.o. z siedzibą ul. Rzgowska 
142/146, 93-311 Łódź Oddział: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 102 zaoferowała wynagro-
dzenie na kwotę 133.200,00 zł brutto, w tym 1 bezpłatny przegląd serwisowy z wymianą podzespołów oraz 
samochód marki VW. Termin dostawy samochodu będącego przedmiotem zamówienia ustalono                                
do dnia 22.12.2017 r.  
 
 
• Nie pal śmieci !  
Piec nie jest miejscem,  
w którym można spalać odpady.  
Spalając odpady nic nie zyskujesz, a wiele tracisz  
– bezcenne zdrowie swoje  i najbliższych.  
Palenie śmieci jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu  
lub grzywny do 5 tys. złotych. 
 

 

Komunikaty 

Wspomnień blask 
W deszczowy poranek – 4 grudnia 
2017 r. do świata swoich wspo-
mnień zabrała mnie pani Jadwiga 
Jaroma. Spotkanie rozpoczęłyśmy 
od oglądania zdjęć. Gdy weszłam 
do pokoju na stole czekał już sta-
ry album, na którym widać  było 
odciśnięte piętno czasu. Jego kar-
ty, oprócz starych fotografii, skry-
wają też radość i smutek, wzru-
szenie i spełnienie. Pani Jadwiga 
to bardzo miła, radosna oraz roz-
mowna osoba. Gdy opowiadała mi 
o czasach wojennych z jej oczu 
płynęły łzy. Cieszę się, że mogłam 
się z nią spotkać, wysłuchać jej 
opowieści i przelać je na papier.  

Czasy okupacyjne to nie-
zwykle trudny temat do rozmów, 
wspomnień… Kiedy słucham rela-
cji swoich Bohaterów o tychże 
brutalnych latach z trudem po-
wstrzymuję łzy. Nie sposób wyra-
zić co wówczas czuję - widzę w ich 
twarzach, słyszę w ich głosie. Dla 
mnie,  osoby młodej, żyjącej w 
XXI wieku, nie do pojęcia, nie do 
wyobrażenia jest to, co oni prze-
szli, z czym musieli się zmagać. 
Jestem pełna podziwu wobec ich 
siły. 

Jadwiga Jaroma – urodzona 
07.10.1927 r., córka Marianny (z 
domu Człapa) oraz Tomasza 
Klimczaków. Do Szkoły Podsta-
wowej uczęszczała w Miłkowi-
cach. Wraz z mężem Mirosławem 
zajmowali się gospodarstwem rol-
nym, a w wolnych chwilach pani 
Jadwiga oddawała się pasji robie-
nia na drutach. Członkini Koła 
Gospodyń Wiejskich w Tokarach. 
Bohaterka publikacji „Wspo-
mnienia wiecznie żywe”, wydanej 
pod redakcją Lokalnej Grupy 
Działania Turkowska Unia Roz-

woju – T.U.R. oraz Waldemara 
Ranuszkiewicza – cam VERS.  
 

Rodzina młynarzy 
 Urodziłam się 07.10.1927 r. w 
Strachocicach. Moi rodzice to Ma-
rianna (z domu Człapa) oraz To-
masz Klimczakowie. Obydwoje po-
chodzili ze Strachocic w gminie Do-
bra. Dziadek Józef Klimczak (ojciec 
mojego taty) posiadał młyn, który 
istnieje do dziś. Jego synowie, tak 
jak i on, byli młynarzami. Ludzie 
przynosili do nich zboże, z którego 
powstawała mąka. Dziadek miał też 
przy młynie „jagielnik”, gdzie obra-
biał jagły – kaszę z łuskanego ziarna 
prosa zwyczajnego. My dzieci, cho-
dziliśmy czasem do młyna bawić się 
w jego zakamarkach. Stał tam duży 
piec na koks. Dziadek jeździł po nie-
go do Zduńskiej Woli - wozem za-
przęgniętym w konie.  
        Szkoła Podstawowa, do której 
uczęszczałam mieściła się w prywat-
nych domach gospodarzy, mieszka-
jących w Miłkowicach. 
 

cd. str. 8 
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       Następnie uczęszczałam do szko-
ły w Strachocicach, której izby lek-
cyjne również znajdowały się u 
mieszkańców wsi. W domu przy mły-
nie – odbywały się lekcje 7 klasy. 
Kiedy rozpoczęłam 5 klasę, wybuchła 
wojna i tak zakończyła się moja edu-
kacja. Pamiętam, że w Strachocicach 
uczył mnie pan Dyrus i pani Minister 
ze Skęczniewa. Pierwszą Komunię 
Świętą przyjęłam w kościele pw. św. 
Mikołaja Biskupa w Miłkowicach. 
Odbyła się ona w zwykły dzień. Pa-
miętam, że musieliśmy być na czczo. 
Ksiądz, który udzielał nam tego sa-
kramentu przygotował dla nas w 
ogrodzie obok plebanii małe przyję-
cie. Poczęstował nas ciastem droż-
dżowym oraz kawą z mlekiem. To był 
bardzo dobry proboszcz. Niestety z 
tego co wiem został zamordowany w 
obozie koncentracyjnym. Nie pamię-
tam jego nazwiska. 
 Z mojego dzieciństwa pamię-
tam święta. Obchodziliśmy je skrom-
nie, ale najważniejsze, że w gronie 
rodzinnym. W mojej pamięci zapisała 
się pewna Wielkanoc, podczas której 
dostałam ogromnego czekoladowego 
zająca od państwa, którzy dzierżawili 
młyn od dziadka. W czasach wojenny 
również staraliśmy się kultywować to 
co polskie, to co nasze. W czasie Bo-
żego Narodzenia w rogu stała skrom-
na choinka – ozdobiona watą. Deko-
racje na nią wykonywaliśmy ponadto 
ze słomy. Śpiewaliśmy kolędy. Rodzi-
ce troszczyli się, abyśmy nie zapomi-
nali o tradycjach.   
 Dziadkowie rozdzielili gospo-
darstwo pomiędzy dzieci. Tata, otrzy-
maną od rodziców ziemię sprzedał i 
kupił działkę w Tokarach, zlokalizo-
waną około pół kilometra (w stronę 
Gozdowa) od miejsca, gdzie obecnie 
mieszkam. Przed wojną rozpoczął na 
niej budowę własnego młyna. Kiedy 
był on już prawie gotowy, wybuchła 
II wojna światowa. Niemcy zrównali 
młyn z ziemią, zniszczyli efekt ciężkiej 
pracy mojego taty. Wojna wybuchła 
we wrześniu, a my na zimę 1939 r. 
przeprowadziliśmy się do Tokar.  
Wynajęliśmy mieszkanie od pani Ire-
ny Janiak, w miejscu gdzie obecnie 
mieszka pani Władysława Dzikowska 
(naprzeciwko remizy w Tokarach). 
Pani Janiak miała dwoje dzieci: He-
nię i Gienia, zajmowała się trochę 
szyciem. 

Hitlerowcy w Strachocicach 
 Mój wuja Wojciech, brat taty, 
w dniu kiedy wybuchła wojna                     
(a mieszkaliśmy jeszcze wtedy w 
Strachocicach), poszedł do naszego 
sąsiada, pana Zagozdy, (posiadał 
sklep), by posłuchać w radiu, co dzie-
je się w Warszawie. Kiedy wracał, 
Niemcy już za nim szli. Do dziś widzę 
ten obraz przed oczyma. Wyglądałam 
wówczas przez okno i widziałam, jak 
wuja idzie z podniesionymi do góry 
rękoma, a za nim Niemcy z karabina-
mi. Inni jechali motorami, które po-
siadały z lewej lub prawej strony do-
datkowe jednokołowe wózki z miej-
scem dla pasażera. Były one często 
wykorzystywane w czasie II wojny 
światowej. Siedząca obok kierowcy 
osoba - obsługiwała karabin, co da-
wało możliwość szybkiego przemiesz-
czania się, a zarazem skutecznego 
rażenia przeciwnika lub pełnienia 
zadań rozpoznawczych. Dziadek nie 
widząc z daleka, kto idzie za wujem, 
krzyczał: „dzieci, dzieci zrywajcie 
kwiaty dla żołnierzy”, nie wiedział 
jednak że zamiast polskiej armii, do 
Strachocic wkroczyli hitlerowcy. 
Niemcy zeszli z motorów i przyszli do 
nas. Bardzo się baliśmy, bo tata po-
siadał fuzję – czyli myśliwską strzel-
bę. Zaczęli rewidować ojca. Na 
szczęście Niemiec nie sprawdził, co 
tata trzymał w kieszeni, a miał tam 
naboje do tej fuzji. Mogliby nas prze-
cież za to rozstrzelać. Przenieśliśmy 
się do takiego starego, murowanego 
domu we wsi, który należał do dziad-
ka. W Strachocicach na polu pana 
Adryszka hitlerowcy postawili szu-
bienicę. Kiedy wieszali ludzi, siłą 
zmuszali Polaków, by oglądali te 
brutalne egzekucje. Wiem, że pewne-
go razu przywieźli wozem jakiegoś 
polskiego wojskowego, by dokonać 
na nim tego strasznego mordu. Tata 
opowiadał, że szedł on na szubienicę 
z podniesioną głową i krzyczał, że 
„jak ginie – to za Ojczyznę – Uko-
chaną Ojczyznę”.  
 

Uciekając przed Niemcami 
 Kiedy wybuchła wojna miałam 
12 lat. Tak jak już wspominałam – 
zimą przenieśliśmy się do Tokar. Oj-
ciec jeździł do Strachocic, do brata 
mamy, gdzie ubijał świnie. Musiał 
jakoś zapewnić nam utrzymanie. 
Pewnego dnia, gdy właśnie taty nie 

było w domu, do naszych okien zapu-
kali żandarmi, krzycząc, abyśmy 
otwierali. Jaki to był wtedy strach. 
Niemcy rozkazali, bym szykowała się 
do Niemiec. Mama strasznie płakała 
z tego powodu. Był wtedy u nas kuzyn 
z Łodzi – mamy siostry syn – nazywał 
się Gnatkowski. Zabrali i jego i mnie, 
a także syna pana Paczki – pracują-
cego  na poczcie oraz Feliksa Koń-
czaka – który wstawił się za swoją 
siostrę Marysię. Niemcy chcieli ją 
zabrać, jednak on podjął decyzję, że 
pojedzie za nią. Jechało nas czterech. 
Wieźli nas wozem. Siedziałam zaraz 
za żandarmem i osobą, który powozi-
ła. Cały czas miałam w głowie, że 
musimy uciec. Już wcześniej, gdy 
przed tym wywozem, zamknięto nas 
na posterunku żandarmerii w Toka-
rach, obiecaliśmy sobie, że zdołamy 
uciec. Feliks Kończak, podpowiadał 
nam, abyśmy powoli przesiadali się 
na tył wozu. Kiedy powożący i żan-
darm rozmawiali, my przesuwaliśmy 
się do tyłu, a następnie po tzw. pół-
koszkach, czyli wyplecionych z wikli-
ny bokach wozu zsunęliśmy się oboje 
z kuzynem i uciekaliśmy w pole - ile 
tchu w piersiach. Było to przed 
cmentarzem w Milejowie. Biegliśmy 
w stronę Głuchowa. Tam mieszkał 
kolega taty – pan Siepietowski (został 
zamordowany w Oświęcimiu). Muszę 
dodać, że był on rybakiem, pracował 
u dziedzica w Głuchowie. Dwór w tej 
miejscowości otoczony był parkiem, 
powstał prawdopodobnie w drugiej 
połowie XIX wieku - z  fundacji ro-
dziny Zaborowskich. W skład zespołu 
dworskiego wchodziło 6 stawów z 
gospodarstwem rybnym. Dobra te 
stopniowo parcelowano. Przed II 
wojną światową, dziedzic Lech Zabo-
rowski, po śmierci swojej żony Izabe-
li, wyjechał do Warszawy. Uciekając, 
biegliśmy też po rowach, przez co 
bardzo się zmoczyliśmy. W pewnym 
momencie usłyszeliśmy strzały. Za-
marliśmy z lęku. Te okropne chwile 
pozostaną w mojej głowie na zawsze.  
Wbiegliśmy z płaczem do Państwa 
Siepietowskich – przemoknięci i wy-
straszeni. Zaczęliśmy im opowiadać 
co się stało. Oni nas wysłuchali, a 
następnie zapowiedzieli, że zostanie-
my u nich. Po jakimś czasie przyszła 
moja mama, nakryta chustą i z pła-
czem.  
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Powiedziała, że Niemcy do-
tkliwie ją pobili. Kiedy się przewró-
ciła Niemiec skakał po jej brzuchu, a 
następnie kopał. Pan Siepietowski 
doradził, abyśmy uciekali do taty – 
do Strachocic, a mamie kazał zostać 
w ich domu. Znałam trasę do Stra-
chocic, toteż jak najszybciej wyru-
szyliśmy z kuzynem w drogę przez 
łąki głuchowskie. Kiedy dotarliśmy 
na miejsce było już widno. Wbiegli-
śmy do domu, opowiadając tacie i 
wujostwu co się wydarzyło. Ciocia 
zrobiła nam herbatę i zaczęła suszyć 
nasze rzeczy. Ojciec wziął wówczas 
rower i szybko pojechał do Tokar. 
Kiedy wszedł do wynajmowanego 
przez nas domu, w szczycie stali już 
żandarmi. Zabrali go i zawieźli do 
Turku - na Muchlin, gdzie przetrzy-
mywali wszystkich, których złapali i 
chcieli wywieźć do Rzeszy. Dzięki 
Bogu, ojciec zdołał uciec. Do Tokar 
już baliśmy się wracać. Zostaliśmy w 
Strachocicach. Zamieszkaliśmy u 
wuja pod samym lasem. Tam jednak 
też nie byłam bezpieczna. Musiałam 
się ukrywać u cioci  Antoniny Durki 
w Skęczniewie.  Zdarzyło się, że żan-
darmi znowu wkroczyli w nasze ży-
cie. Wdarli się do domu wuja  i po-
nownie chcieli zabrać tatę. Zapano-
wał w domu ogromny lament. Strasz-
nie z tego powodu rozpaczałam i 
wtedy hitlerowiec uderzył mnie kolbą 
(część broni służąca do oparcia jej o 
ramię strzelca) w twarz. Bez zasta-
nowienia powiedziałam mu, że nie 
wolno bić drugiego człowieka. Na 
szczęście nie poniosłam konsekwen-
cji swoich słów.  

 
Jak przeżyć 

Niemcy wysiedlali ludzi zza 
Sieradza, gdyż tam zorganizowali 
sobie miejsce do stacjonowania. Ro-
dziny stamtąd przyjmowaliśmy u nas 
w Strachocicach. Do wuja przesie-
dlono starsze małżeństwo – państwa 
Bezulskich. Pamiętam, że tego pana 
wciąż bolała głowa. Owijał ją sobie 
ręcznikiem, nasiąkniętym wodą z oc-
tem. Ja robiłam na drutach swetry 
dla ludzi, w zamian otrzymywałam 
np. masło lub mąkę. Musieliśmy ja-
koś przeżyć. Często chodziłam do 
sąsiadki, która była krawcową. Lubi-
łam podpatrywać jak pracuje.  

Pewnego dnia, usłyszałam 
szczekanie psów, spojrzałam w okno 

i ujrzałam na podwórku dwóch żan-
darmów. Krzyczę więc mamie, że 
hitlerowcy są u nas. Zdjęłam szybko 
łapcie i wsunęłam się pod pierzynę. 
Niemcy weszli i zapytali mamę, gdzie 
jest córka. Odpowiedziała im, że po-
szłam do sąsiadów, więc odjechali. 
Musiałam się więc zacząć ukrywać u 
cioci, mieszkającej w Skęczniewie. W 
miejscowości tej w plebanii mieszkał 
żandarm z żoną i dzieckiem. Przy-
chodził on do mojej cioci po mleko. 
Pewnego dnia, kiedy robiłam dla 
wuja sweter na drutach, do domu 
wszedł ów Niemiec. Czym prędzej 
schowałam się w kuchence, za mną 
ciągnęła się jednak wełna. Żandarm 
rzekł wówczas „ooooo kochana, nie 
chowaj się, bo ślad po sobie zostawi-
łaś”. Wyszłam więc z ukrycia. Nie-
miec nie chciał mnie skrzywdzić, 
zwrócił się do mnie słowami „Ty je-
steś taka miła dziewczynka, przyjdź 
do mnie do pracy – będziesz zajmo-
wała się moim dzieckiem, pomożesz 
żonie w kuchni”. Cieszyłam się z te-
go zajęcia, dobrze tam miałam. Kie-
dy tata dowiedział się, że chodzę do 
Niemca, zdenerwował się i zabronił 
pracy u wroga. Mieszkając w Skęcz-
niewie, starałam się odwiedzać ro-
dziców. Musiałam jednak zachować 
dużą ostrożność i przemieszczać się 
polnymi drogami, lasami, czasem 
nawet przez łubin – na kolanach.  

Bóg naprawdę nad nami czu-
wał. Dzięki Niemu zdołaliśmy prze-
żyć. Dzięki Najwyższemu udało nam 
się przetrwać tak wiele dramatycz-
nych sytuacji. Do dziś z wszelakimi 
prośbami, problemami – zwracam 
się do Pana Boga i Matki Przenaj-
świętszej. Modlę się, by już nigdy nie 
było tak, jak w czasach okupacji.   

 
Rosjanie byli gorsi 
Pod koniec wojny, mój dzia-

dek poradził, abyśmy z bratem zgło-
sili się na ochotników do kopania 
okopów, dzięki czemu nie będziemy 
musieli się już ukrywać. Tak też 
uczyniliśmy. Mama nie chciała pu-
ścić nas samych, zapowiedziała, że 
pojedzie z nami. Tata w tym czasie 
ukrywał się u swojego kuzyna w Mił-
kowicach. Zwieźli nas wszystkich - 
ochotników do Dobrej do kościoła.  
Pamiętam, że w tym kościele ludzie 
się modlili, płakali… Stamtąd rozwo-
zili do poszczególnych miejsc, gdzie 

pracowało się przy okopach. Uprosi-
liśmy osobę o nazwisku Marks 
(przed wojną dzierżawił od dziadka 
młyn), który rozdzielał ludzi do pra-
cy, by wypuścił naszą mamę. Tak też 
się stało. W końcu przydzielono nam 
pracę i pojechaliśmy w okolice Łę-
czycy. Brat wykonywał funkcję listo-
nosza. Wszyscy darzyli go dużą sym-
patią. Spaliśmy w stodołach, w sta-
rych domach. Z Grabowa (koło 
Uniejowa) przyszedł do nas syn pana 
Siepietowskiego – Stasiu, który mnie 
zastąpił, dzięki czemu mogłam wró-
cić do domu, a raczej do cioci do 
Skęczniewa. Brat musiał zostać. Kie-
dy wojna się skończyła znowu za-
mieszkałam z rodzicami. Wrócił też 
Tadziu – mój brat. 

Niemcy wyrządzili ogrom zła, 
ale Rosjanie byli gorsi, o ile można 
ich tak kategoryzować. Muszę po-
wiedzieć, że Rosjanie zachowywali 
się jak dzikie zwierzę. Wchodzili do 
domów i gwałcili… Mojemu bratu 
ukradli harmonię, ojcu zegarek…  

Kupiliśmy wiatrak  
w Tokarach 

Po zakończeniu wojny, wró-
ciliśmy do Tokar. Tata kupił działkę 
(90 arów) oraz wiatrak od pana Sta-
nisława Rogalskiego. Mieściły się 
one na samym końcu wsi, w kierunku 
Głuchowa (naprzeciwko domu, w 
którym obecnie mieszkają p. Jatcza-
kowie). Brat po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej poszedł do Liceum do 
Kalisza. Ja pomagałam rodzicom w 
gospodarstwie, dalej robiłam trochę 
na drutach. Mając 22 lata – 
07.07.1949 r.  wyszłam za mąż. Ślu-
bu udzielił nam ks. Franciszek Bart-
czak – proboszcz parafii Tokary oraz 
Głuchów w latach 1948 – 1956. Do 
kościoła jechaliśmy bryczką. Wesele 
tzn. poczęstunek był w domu, a tańce 
w remizie w Tokarach. Pamiętam, że 
w tym ważnym dniu towarzyszyły mi 
druhny, wszystkie ubrane na biało. Z 
mężem Mirosławem doczekaliśmy się 
córki Alicji (ur. 1952 r.) oraz syna 
Andrzeja (ur. 1951 r. ),  zbudowali-
śmy dom, w którym mieszkam do 
dziś. Od teściów otrzymaliśmy zie-
mię. Wspólnie prowadziliśmy gospo-
darstwo rolne. Byłam członkiem Ko-
ła Gospodyń Wiejskich w Tokarach. 

 
Paulina Woźniak 
Zdjęcia str. 10-11 
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Z albumu Jadwigi Jaromy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                         

Jadwiga Jaroma (z domu Klimczak)  
– 1947 r. 

Prace konserwacyjne na rzece 
Teleszynie w Głuchowie.  

Pierwszy od lewej (stoi) Tomasz 
Klimczak—ojciec p. Jadwigi 

Święto Pułkowe - 15 maja rok nie-
znany (lata 20 XX w.) w 29 Pułku 
Strzelców Kaniowskich – II batalia 
w Szczypiornie. 
Jednym z żołnierzy jest Stanisław 
Klimczak, brat taty Jadwigi Jaro-
my – Tomasza Klimczaka. 
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Powitanie Księdza Biskupa Jana                 
Zaręby w Tokarach  przez Jadwigę 
Jaromę oraz Zenona Goślińskiego 
(Marianów) 06.09.1969 r. Pierwszy 
od lewej ks. Władysław Pawik - Pro-
boszcz Parafii Tokary. 

Wiatrak w Tokarach, 
należący do Tomasza 
Klimczaka – ojca pani 
Jadwigi.  Koniec lat 40 
XX w.  

Kolega Tomasza Klimczaka -   Zygmunt 
Albertowski   przed dworem w Głuchowie 

– lata międzywojenne. 

Druhowie strażacy z OSP Tokary z 
przewodniczącym Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Tokarach Tomaszem 
Klimczakiem - ojcem pani Jadwigi 
(stoi w środku w kapeluszu) i jego 
wnukami, a dziećmi pani Jadwigi - 
Alicją oraz Andrzejem przed budyn-
kiem GRN w Tokarach (obecnie ośro-
dek zdrowia) w 1957 r. 
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  Ogłoszenie 
 WÓJT   GMINY   KAWĘCZYN 

 
podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  w dniu  17 stycznia 2018 r. o  godz. 10:00 w Urzędzie  Gminy                                
w   Kawęczynie   (sala nr 16)   odbędzie   się 

III  P R Z E T A R G   U S T N Y    O G R A N I C Z O N Y 
                                ( I przetarg ogłoszony        -   30.06.2017 r. ) 
                                ( II przetarg ogłoszony       -   26.09.2017 r. ) 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie 
ewidencyjnym  Marcjanów oznaczonej numerem ew. działki : 242/1  o pow. 1,2400 ha przeznaczonej na cele 
typowo rolnicze. Wybór formy przetargu uzasadnia się tym, iż nieruchomość ta z uwagi na swoją  klasyfikację  
gruntów , charakter budynku oraz jej powierzchnię stanowi gospodarstwo rolne. Wyznacza się termin zgłoszenia 
uczestnictwa  w III przetargu do dnia 12 stycznia 2018 r.  
    W  III przetargu  przedmiotową nieruchomość może nabyć osoba fizyczna  będąca rolnikiem oraz nie 
będąca rolnikiem, która zostanie wyłoniona w przetargu  i  uzyska zgodę Dyrektora Generalnego Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażonej   w formie decyzji administracyjnej w trybie art. 2 a ust. 4 
punkt 1 ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.          
   Dla  przedmiotowej nieruchomości  jest  prowadzona księga wieczysta nr KN1T/000 26180/2 w Sądzie Rejono-
wym   w Turku  Wydział  Ksiąg  Wieczystych. 
Cena wywoławcza  - 56.966,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 
00/100 ). 
   W/w działka nie jest objęta  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kawęczyn, jak 
również nie została wydana decyzja o ustaleniu  warunków zabudowy.  
   Przedmiotowa działka  nie  jest  obciążona  prawami  rzeczowymi  i  nie  ma  przeszkód  prawnych  w  rozpo-
rządzaniu  nią. Do  przetargu  mogą  przystąpić  osoby  fizyczne, które uzyskają zgodę Dyrektora Generalnego 
KOWR zgodnie  z w/w zapisem. 
Pełnomocnik  działający  w  przetargu  w  imieniu  mocodawcy  winien  legitymować  się  pełnomocnictwem                 
w  formie  aktu  notarialnego.  
    Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce  w  wysokości  10% ceny wywoław-
czej tj. : 
5.696,60 zł/ słownie: pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 60 /100 /, w  terminie najpóźniej  do  
dnia  12 stycznia 2018 r. przelewem  na  konto  Rejonowy  Bank  Spółdzielczy  w  Malanowie  nr  45  8557  
0009  0400  0101  2004  0036  przy  czym  wpłata  wadium  nie  powoduje  naliczenia  odsetek  od  zdeponowa-
nej  kwoty.   
Wadium  zwraca  się  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3 dni  od  dnia  odwołania  lub  
zamknięcia  przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  
ceny  nabycia  nieruchomości.  
   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości gruntowej  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do  zawar-
cia  umowy  w  miejscu  i  w  terminie  podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić                      
od  zawarcia umowy, a wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi. 
    Uczestnik  przetargu  (pełnomocnik)  zobowiązany  jest  przedłożyć  komisji  przetargowej  dowód  wpłaty  
wadium,  dowód  tożsamości.  
   Cena nieruchomości  osiągnięta w przetargu podlega  zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego, dopiero wtedy gdy organizator przetargu uzyska zgo-
dę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na sprzedaż. 
    Opłaty  notarialne  i  sądowe  związane  z  zawarciem  umowy  w  formie  aktu  notarialnego  w  całości  ponosi  
nabywca  nieruchomości.  
    Wójt  zastrzega  sobie  prawo  do odwołania  przetargu  z  ważnych powodów, niezwłocznie podając informa-
cję o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.  
    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U.2014.1490 ). 
    Ogłoszenie o przetargu wraz  z regulaminem  umieszczone  zostało na stronie  internetowej  Urzędu  Gminy               
w   Kawęczynie:  www.bip.kaweczyn.pl  na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie. 
 
    Szczegółowych informacji o w/w  nieruchomości  można  uzyskać w  Urzędzie  Gminy w Kawęczynie, pokój 
nr 14 tel. 63 288 59 24. 
 

Zofia Osiborska                                                                                                       
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W sobotnie popołudnie 16 grudnia 
2017 r. sołtysi z terenu gminy Ka-
węczyn zasiedli przy wigilijnym 
stole. Spotkanie tym razem zorgani-
zowano w Świetlicy Wiejskiej w 
Marcjanowie. Z zaproszenia skorzy-
stali: Jan Nowak – Wójt Gminy Ka-
węczyn, Piotr Gebler – Przewodni-
czący Rady Gminy Kawęczyn, 
Grzegorz Dzikowski – Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Kawę-
czyn, Bożena Macudzińska – Sekre-

tarz Gminy Kawęczyn oraz Tomasz 
Musiałowski – Inspektor ds. księgo-
wości podatkowej w Urzędzie Gmi-
ny w Kawęczynie. Przy nutach ko-
lęd i pastorałek obecni podzielili się 
opłatkiem składając sobie przy tym 
najlepsze życzenia świąteczne i no-
woroczne. Sołtysi podsumowali do-
konania, jakie udało im się zrealizo-
wać w mijającym roku, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na jubileusz 
25-lecia Gminnego Koła. W swojej 

wypowiedzi Wójt Gminy Kawęczyn 
podziękował sołtysom za realizację 
funduszu sołeckiego w danych miej-
scowościach  dołączając przy tym 
skromny upominek. Z zaproszenia 
nie mógł skorzystać m.in. Ireneusz 
Niewiarowski - Prezes Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów, który jed-
nak pamiętał o sołtysach z Kawę-
czyna i nadesłał najlepsze życzenia. 

 
Iwona Krajewska 

Kolejne spotkanie sołtysów przy wigilijnym stole  

Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie 
W dniach od 30 listopada do 2 grud-
nia 2017 r. w Nadarzynie odbywały 
się Centralne Targi Rolnicze. Pierw-
szego dnia targów miała miejsce 
m.in. konferencja sołtysów pod ha-
słem „Wiejska Polska”, której orga-
nizatorem byli Gazeta Sołecka oraz 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. 
Konferencja była okazją do święto-
wania jubileuszu 25-lecia Gazety 
Sołeckiej. Gminę Kawęczyn podczas 
tego wydarzenia reprezentował  
Wójt Jan Nowak. Drugiego dnia tar-
gów do Nadarzyna udała się grupa 
sołtysów, członków rad sołeckich, 
radnych, a także rolników chcących 
poznać nowinki: rolnicze, techniczne 
i technologiczne, usługi i programy 
wspierające produkcję rolniczą                   
i przetwórstwo rolno-spożywcze.                

Iwona Krajewska 

Uczestnicy spotkania opłatkowego  

Od lewej: Karol 
Mikołajczyk - 
Wójt Gminy 
Turek, Jan No-
wak - Wójt 
Gminy Kawę-
czyn,  Ireneusz 
Niewiarowski - 
Prezes KSS, 
Grzegorz Cie-
sielski - Bur-
mistrz Miasta  
i Gminy Tulisz-
ków 
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      W dniu 6 grudnia 2017 r. w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Młodzianowie odbyły się warsztaty kuli-
narne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa  2014-2020 dla osób korzystających ze wsparcia 
programu. Wzięły  w nich udział  rodziny z dziećmi  z 
terenu Gminy Kawęczyn. 
       Ich temat brzmiał „KULINARNIE MOCNI – GO-
TUJ SMACZNIE I ZDROWO” Zastosowanie warzyw 
owoców oraz ziół i przypraw w codziennej kuchni.”  
W tej części warsztatów rodziny wspólnie przygotowy-
wały potrawy z produktów wydawanych w ramach pro-
gramu. W drugiej części dzieci mogły wykazać się  duży-
mi umiejętnościami   pieczenia domowych ciast, w tym 
przepysznych świątecznych ciasteczek. 
Całości przedsięwzięcia towarzyszył świąteczny klimat 
stworzony przez ŚDS. Warsztaty prowadziła przedstawi-
cielka Konińskiego Banku Żywności w Koninie. Na ko-
niec wszyscy otrzymali przepisy. 
     Kolejny etap już wiosną 2018 r. Szczegóły dotyczące 
udziału w warsztatach można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kawęczynie pok. 35. 

Jolanta Krawczyk 

Bądź z nami, nie bądź sam 
Takim  zawołaniem 
Parafianie i Goście 
zostali zaproszeni 
przez Księdza Pro-
boszcza na koncert 
polskich kolęd i pa-
storałek, który odbył 
się w Kościele Para-
fialnym pw. Świętego 
Andrzeja Apostoła w 
Tokarach Pierwszych 
w dniu 24 grudnia 
2017 r. o godzinie 
23.30. Tę duchową 
ucztę, wprowadzającą 
słuchaczy w radosny 
czas Bożego Naro-
dzenia zgotowali nam 
wykonawcy Karina 
Szałata (wokal), Anna 
Papierska (wokal), 
Jacek Karpiński 
(gitara), Krzysztof 
Starczyński (gitara basowa), Marcin Skurka 
(akordeon). Każda zaśpiewana kolęda przyjmowana 
była brawami i było żal, kiedy koncert dobiegł końca. 
Wykonawcy nie opuścili jednak kościoła i towarzyszyli 
swoim śpiewem podczas Mszy Świętej Pasterskiej. Na 
zakończenie nabożeństwa Ksiądz Proboszcz podzięko-
wał wykonawcom wręczając im upominki. Szcze-
gólne słowa wdzięczności przekazał na ręce Kariny                 

Szałaty za podjęcie się zorganizowania występu. Do 
gratulacji licznie dołączyli się parafianie i przybyli  go-
ście. Mamy nadzieję, że kolejny koncert kolęd, już 
dziesiąty, odbędzie się za rok.                                                                             
                                                                                          Teresa Kęska                                                                                                              

Warsztaty kulinarne w ramach  
programu operacyjnego  

Pomoc Żywnościowa  2014-2020 

Pierwszy rząd od lewej siedzą: Krzysztof  
Starczyński, Jacek Karpiński, Marcin Skurka. 

Stoją od lewej: Karina Szałata, Anna Papierska 
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 Magia Świąt – z wizytą w fabryce bombek w Gnieźnie 
Dnia 1 grudnia 

2017 roku grupa uczest-
ników wraz z opiekunami 
uczestniczyła w wyjeź-
dzie do fabryki bombek 
w Gnieźnie. Na miejscu 
mogliśmy zobaczyć jak 
wygląda proces ich wyro-
bu. Przy wejściu zostali-
śmy powitani przez bar-
dzo sympatycznego prze-
wodnika „elfa”, który 
oprowadzał nas po fabry-
ce. Mieliśmy okazję być 
w każdym dziale, poczy-
nając od wydmuchiwania 
szklanych rurek do 
kształtu kuli, poprzez wy-
srebrzanie, malowanie, 
zdobienie, pakowanie, a 
kończąc na części han-
dlowej, gdzie każdy z 
uczestników wycieczki 
mógł podziwiać bombko-
we arcydzieła i je zaku-
pić.  
Po zakończonym zwiedzaniu i zaku-
pach przyszła pora na drugą część 
wycieczki, a mianowicie warsztaty 
w fabryce. Każdy z uczestników 
miał przygotowane stoisko z cztere-

ma bombkami, które sam dekoro-
wał. Na koniec każdy otrzymał 
bombkę z imieniem bądź wcześniej 
wybranym napisem, a na ręce Pani 
Kierownik przekazano dyplom za 
udział w warsztatach.  

Po zakończonej części 
warsztatowej przyszedł czas na za-
spokojenie apetytu. W Restauracji 
Liliowy Staw skosztowaliśmy pysz-
nej zupy gulaszowej w chlebie. 
Wszyscy poczuliśmy już magię 

Świąt Bożego Na-
rodzenia i w do-
skonałych humo-
rach wróciliśmy do 
domów. 

 

Mariola Czapla 

Warsztaty dekorowa-
nia bombek w fabryce 
w Gnieźnie 

Pamiątkowe zdjęcie 
przed fabryką 
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  Spotkanie Wigilijne 2017 
W dniu 21 grudnia             

2017 r., jak co roku, w Śro-
dowiskowym Domu Samo-
pomocy w Młodzianowie 
odbyła się Wigilia Bożego 
Narodzenia. Swoją obecno-
ścią zaszczycili Nas Wójt –
Jan Nowak, Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej –Jolanta Kraw-
czyk, Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn – Piotr 
Gebler oraz radna Krystyna 
Brzychcy. Przybyli  także 
zaproszeni członkowie ro-
dzin Naszych uczestników 
oraz osoby samotne. 
Święta to czas  niezwykły – 
czas zadumy, spokoju, rado-
ści, pełen ciepłej atmosfery. 
Są to chwile spotkań z naj-
bliższymi, z rodziną i przy-
jaciółmi. Przy wspólnym 
stole nie może wówczas za-
braknąć opłatka, który jed-
noczy, potęgując miłość. Czasami 
jest to jedyny moment, aby spotkać 
się z rodziną i złożyć życzenia. 

Uroczystość rozpoczęła Kie-
rownik ŚDS – Teresa Michalska, 
która powitała przybyłych gości i 
zaprosiła do wysłuchania występu 
artystycznego, przygotowanego 

przez pracownie teatralną oraz do 
wspólnego śpiewania kolęd. Po za-
kończeniu przedstawienia wyłoniono 
zwycięzcę konkursu na świąteczną 
ozdobę, którym okazała się 
….Zwycięską  drużyną okazała się 
pracownia komputerowa, jednak 
wszystkie prace zostały docenione i 

nagrodzone. Następnie Pani Kierow-
nik i Wójt Jan Nowak złożyli życze-
nia wszystkim obecnym i zaprosili 
do wspólnego stołu wigilijnego. 
Obecni przystąpili do dzielenia się 
opłatkiem, składania sobie wzajem-
nie życzeń oraz do kosztowania tra-
dycyjnych potraw.  

Spotkanie umilały dźwięki 
polskich kolęd. Wspaniała 
atmosfera sprzyjała nawią-
zywaniu ciepłych relacji, a 
wykwintne dania pozwoliły 
poczuć się jak w rodzin-
nym, przytulnym i bez-
piecznym domu. Różno-
rodność samych potraw 
była duża jak to w zwycza-
ju: od aromatycznej zupy 
grzybowej, pysznych piero-
gów, przez domową kapu-
stę z grochem, makiełki           
i  jagły po wyjątkowe śle-
dzie oraz rybę. Po zasma-
kowaniu wigilijnych dań, 
na stole pojawiły się świą-
tecznie pachnące ciasta ta-
kie jak piernik czy mako-
wiec.  

 
Mariola Czapla 

 

Łamanie się opłatkiem 

Występ artystyczny uczestników ŚDS w Młodzianowie 
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XII Gminny Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych 
16 grudnia 2017 r. 

w hali sportowej                     
w Dobrej odbył się XII 
Gminny Turniej w piłce 
nożnej Ochotniczych 
Straży Pożarnych orga-
nizowany przez Zarząd 
Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w 
Kawęczynie. Do rywali-
zacji przystąpiło 6 jed-
nostek OSP z terenu 
Gminy Kawęczyn. 

Oficjalnego 
otwarcia zawodów do-
konali: Jan Nowak – 
Wójt Gminy Kawęczyn, 
Michał Chachuła – Ko-
mendant Gminny i Mar-
cin Mazurek – Wicepre-
zes                ZOG 
ZOSP RP  w Kawęczynie. Organiza-
torzy postanowili, że zespoły zostaną 
podzielne            na dwie grupy. W 
wyniku losowania wyłoniono nastę-
pujące grupy: 

Grupa I    
1. OSP Głuchów    
2. OSP Tokary  
3. OSP Kowale Pańskie  

    
  Grupa II 
1. OSP Kawęczyn 
2. OSP Żdżary 
3. OSP Będziechów 
 
Wyniki:      
OSP Głuchów – OSP Tokary 3:2        
OSP Tokary – OSP Kowale Pańskie 
0:1         
OSP Kowale Pańskie – OSP Głu-
chów 0:4    
     
Mecz o V miejsce 
OSP Żdżary – OSP Tokary 1:2 
 
Pierwszy Półfinał 
OSP Głuchów – OSP Będziechów 
4:0 
 
Drugi Półfinał 
OSP Kawęczyn – OSP Kowale Pań-
skie 3:0 
 
Mecz o III miejsce 
OSP Kowale Pańskie – OSP Będzie-
chów 0:0, Rzuty k. 1:2 

 
Wyniki: 
OSP Kawęczyn – OSP Żdżary 6:1 
OSP Żdżary – OSP Będziechów 1:3 
OSP Kawęczyn – OSP Będziechów 
2:1 
 
 
Finał 
OSP Kawęczyn – OSP Głuchów 2:0 
 
Turniej odbył się w atmosferze fair 
play. Każdy zawodnik mógł wypić 
kawę  i herbatę, a także zjeść ciast-
ko. W połowie zawodów wszystkie 
drużyny 
udały 
się na 
przerwę 
obiado-
wą. Sę-
dzią 
głów-
nym był 
Grze-
gorz 
Łako-
micki – 
gminny 
anima-
tor 
sportu 
w Do-
brej. 
Zawody 

były wyrównane, cieszy frekwencja, 
ponieważ w ostatnich latach w tym 
turnieju na etapie gminnym liczba 
drużyn to 4 lub 5. Miejmy nadzieję, 
że w kolejnych  będzie ona jeszcze 
większa. Nieoficjalnym królem 
strzelców został Damian Gidelski z 
OSP Głuchów (7 bramek). Zwycięz-
ca -  OSP Kawęczyn będzie repre-
zentował Gminę Kawęczyn w roz-
grywkach powiatowych, które odbę-
dą się w drugiej połowie stycznia 
2018 r. 

Marcin Mazurek 

 
 
 

 
Urząd Gminy w Kawęczynie  

informuje, że  obiekt sportowy typu  

„Moje Boisko – ORLIK 2012”  

w Kawęczynie  

od 5 grudnia 2017 r.  

jest nieczynny do odwołania.  
 

OSP Kawęczyn – zwycięska drużyna podczas XII Gminnego Turnieju Ochotniczych 
Straży Pożarnych w piłce nożnej. 



W każdy poniedziałek  
w godzinach od 10:00 do 11:00  

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler  

pełni dyżury w siedzibie   
Urzędu Gminy w Kawęczynie, pokój nr 38 (budynek B) 

Wójt  Gminy Kawęczyn 
Jan Nowak 

p r z y j m u j e  interesantów  
w  każdy  poniedziałek  

w  godzinach 900 – 1300   oraz 1530 -1700  
po wcześniejszym umówieniu się  

na spotkanie. 
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Redakcja 
„Kawęczyniaka”  

nie odpowiada za treść 
ogłoszeń 

Informujemy, 
 że budynek  

Urzędu Gminy  
w Kawęczynie  

jest monitorowany 

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr 12/17 Kawęczyniaka 

Rozwiązaniem krzyżówki  
z nr 12/17 „Kawęczyniaka”   

jest HASŁO:  
 Z PUSTEGO  

I SALOMON NIE NALEJE 
Spośród nadesłanych  

9 odpowiedzi wylosowano  
1 zwycięzcę.  

Kartę podarunkową na  
zabieg ufundowaną przez  
Gabinet Kosmetyczny 
 odNowa w Kawęczynie 

otrzymuje: 
1.Maria Krysiak  

zam. Wrząca Poręby 
Nagroda do odbioru  

w Sekretariacie Urzędu 
Gminy w Kawęczynie 

 pokój nr 1,  
w terminie  

do 25 stycznia 2018 r. 

Rozwiązania krzyżówki można dostarczyć do Urzędu Gminy w Kawęczynie 
 pokój nr 1 lub przesłać na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl, podając imię,  
nazwisko i miejsce  zamieszkania, z dopiskiem w temacie „krzyżówka” 

 do 25 stycznia  2018 r.  Do rozlosowania nagrody. 

Zapraszamy 
do otwartego gabinetu kosmetycznego odNOWA, Kawęczyn 
39c (przy stacji paliw). Jesteśmy dla was poniedziałek - piątek  
9-18 , a w soboty 9-15.  Na zabiegi można umawiać się pod nu-
merem telefonu 576-083-466.  

Oferujemy:  
* manicure, pedicure                         * masaż twarzy, kręgosłupa 
* makijaż okazjonalny                        * depilację woskiem 
* hennę i regulację brwi  

dokładne ceny i rodzaje zabiegów znajdziecie u nas w gabinecie oraz na facebooku.                                                                   
Czekamy na Was  

Sprzedam gosp. rolne z 
budynkiem mieszkalnym 

o pow. 1,70 ha  
w miejscowości  

Stanisława.  
Kontakt: tel. 600 134 233 

Dzielnicowy Gminy  
Kawęczyn 

st. sierż. Konrad Bryl 
tel. 516-954-034 

 e-mail: dzielnicowy. 
kaweczyn3@po.policja. 

gov.pl  
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Rada Gminy Kawęczyn przyjęła budżet na rok 2018 
 
 
 
 

Obrady Rady Gminy Kawęczyn w 
dniu 28.12.2017 r. poprzedzone zo-
stały Mszą Świętą, odprawioną w 
intencji samorządu i mieszkańców 
gminy w Kaplicy w Kawęczynie. 
Nabożeństwo sprawowane było 
przez ks. Antoniego Janickiego – 
Proboszcza Parafii pw. św. Andrzeja 
Apostoła w Tokarach, ks. Romana 
Kowszewicza – Proboszcza Parafii 
pw. Siedmiu Boleści NMP w Kowa-
lach Pańskich oraz ks. Piotra Bam-
berskiego – Proboszcza Parafii pw. 
św. Katarzyny w Przespolewie. Po 
Mszy  w sali posiedzeń  Urzędu 
Gminy odbyło się samorządowe spo-
tkanie opłatkowe. Na samym wstę-
pie Jan Nowak – Wójt Gminy Kawę-
czyn dokonał podsumowania mijają-
cego roku. Przedstawił plany zwią-
zane z obchodami w Gminie Kawę-
czyn w 2018 r. setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Po wspólnej modlitwie i zaśpiewanej 
kolędzie zebrani podzielili się opłat-
kiem.  
XXXVI Sesji Rady Gminy przewod-
niczył Piotr Gebler. Radni interpela-
cji i wniosków nie zgłaszali. Także 
w punkcie Wystąpienie zaproszo-
nych gości nikt z obecnych nie za-
brał głosu. Rada przystąpiła do po-
dejmowania uchwał, wśród których 
znalazły się następujące: a) w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na rok 2017; b) w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości położonych w miejscowo-
ści Kawęczyn; c) w sprawie wyraże-

nia zgody na oddanie w dzierżawę 
nieruchomości gruntowych położo-
nych w obrębie Siedlisk na czas nie-
oznaczony oraz na odstąpienie od 
obowiązującego przetargowego try-
bu zawarcia tej umowy; d) w spra-
wie przyjęcia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych oraz przeciw-
działania narkomanii w Gminie Ka-
węczyn na rok 2018. 
Ważnymi decyzjami, jakie radni 
podjęli podczas tej sesji było uchwa-
lenie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kawęczyn na lata 
2018 - 2024 oraz budżetu gminy na 
rok 2018. W planie finansowym na 
przyszły rok po stronie dochodów 
znalazła się kwota 22.114.533,00 zł, 
a po stronie wydatków   

22.410.352,00 zł. Deficyt budżetu w 
kwocie 295.819,00 zł zostanie sfi-
nansowany z zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek. Za przyjęciem bu-
dżetu w takim kształcie radni głoso-
wali jednogłośnie. Wójt Jan Nowak 
podziękował Radzie Gminy za przy-
jęcie przedstawionego przez niego 
projektu i zapowiedział, że czynione 
będą starania o pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych. 
Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
za każdą godzinę udziału członka 
ochotniczej straży pożarnej w działa-
niu ratowniczym i szkoleniu pożar-
niczym organizowanym przez Pań-
stwową Straż Pożarną lub Gminę, a 
następna rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Wójta Gminy Kawęczyn. 
Tradycyjnie Wójt Gminy i Przewod-
niczącego Rady Gminy zapoznali 
obecnych z podejmowanymi działa-
niami od momentu ostatniej sesji, tj. 
od 29.11.2017 r. 
Jednym z ostatnich punktów spotka-
nia było wręczenie podziękowań za-
rządcom obiektów, w których przez 
ostatnie lata miały miejsce Sesje Ra-
dy Gminy Kawęczyn. Posiedzenia 
od 30.06.2009 r. do 30.10.2017 r. 
odbywały się w 17 obiektach. Prze-
wodniczący wraz z Wiceprzewodni-
czącymi skierowali słowa wdzięcz-
ności pod adresem dyrektorów szkół, 
prezesów OSP, sołtysów, kierowni-
ków jednostek organizacyjnych 
Gminy. 

Iwona Krajewska 

Przewodniczący Piotr Gebler przekazuje opłatek zgromadzonym 
na spotkaniu proboszczom. Od prawej: ks. Roman Kowszewicz, 

ks. Piotr Bamberski, ks. Antoni Janicki 

Jan Nowak przekazuje opłatek  
uczestnikom Sesji 



      20 grudnia w po-
łudnie, Jan Nowak – 
Wójt Gminy Kawę-
czyn, Arleta Biegań-
ska – Dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. 
M. Skłodowskiej-
Curie w Kawęczynie, 
Alina Bartosik i Joan-
na Pawlak – nauczy-
cielki Szkoły Podsta-
wowej im. M. Skło-
dowskiej-Curie w Ka-
węczynie,  Paulina 
Woźniak – Pracownik 
Urzędu Gminy w Ka-
węczynie oraz Ucz-
niowie Szkoły Pod-
stawowej im. M. 
Skłodowskiej-Curie 
w Kawęczynie udali 
się w przedświątecz-
ne odwiedziny do za-
przyjaźnionego bo-
ciana, zamieszkującego w Dzierz-
botkach. Jego historia rozpoczęła się 
14 maja 2017 r., kiedy to wykluł się 
w gnieździe we wspomnianej wyżej 
wsi. Po spędzonym szczęśliwe dzie-
ciństwie, w lipcu rozpoczął naukę 
fruwania, jednak z powodu niewy-

kształconych lotek, bocian wypadł z 
gniazda. Zaopiekowała się nim ro-
dzina państwa Kaźmierczaków z 
Dzierzbotek, która przygotowała 
gniazdo na ziemi w ogrodzie, a kie-
dy zrobiło się zimno przenieśli go do 
pomieszczenia, w którym mieszkają 

gęsi. Państwo Kaźmierczakowie 
troszczą się o boćka i codziennie 
przygotowują mu jedzenie. Uczniom 
Szkoły Podstawowej w Kawęczynie 
nie jest obojętny los boćka, toteż 
zorganizowali akcję w celu zebrania 
pożywienia dla ptaka i wraz z panem 

Wójtem, dyrek-
torem oraz nau-
czycielami 
szkoły pojecha-
li do Dzierzbo-
tek ze świątecz-
nym prezentem 
dla bociana. 
Pan Dariusz 
Kaźmierczak 
oprowadził go-
ści po swoim 
gospodarstwie, 
pokazując ho-
dowlę zwierząt, 
co spotkało się 
z dużym zacie-
kawieniem. 
Wspólnie na-
karmiono bo-
ciana, który ze 
smakiem zaja-
dał się przywie-
zionymi kąska-
mi.  

 
Paulina  

Woźniak 

Bociania historia 

Bociani mieszkaniec Dzierzbotek 

Świąteczne odwiedziny u bociana w 
Dzierzbotkach. Gospodarstwo pań-

stwa Kaźmierczaków 


